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REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI      

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz 

doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli. 

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

 

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze i pracownicy. 

2. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, co oznacza, że każdy czytelnik sam 

wybiera pozycje do wypożyczenia. Bibliotekarz służy radą i informacją. 

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego. 

4. Każdy uczeń obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki. 

5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

6. W bibliotece należy zachowywać się cicho, nie wolno wnosić napojów i artykułów 

spożywczych. 

7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie 

wypożyczonych książek. 

8. Do 15 czerwca każdego roku wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być 

zwrócone. 

9. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy kończą naukę lub pracę, obowiązani są do 

wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką (karta obiegowa). 

10. W przypadkach uzasadnionych biblioteka ma prawo żądać zwrotu książek przed upływem 

ustalonego terminu. 

11. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary, zgodnie 

z ustaleniami Rady Pedagogicznej. 

12. Czytelnicy mogą przebywać w bibliotece szkolnej tylko pod nadzorem bibliotekarza. 

13. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko. 

14. Jednorazowo wypożyczyć można 6 książek na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy 

natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 

15. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, 

może przed upływem terminu zwrotu prosić o prolongowanie terminu. 

16. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień. 

17. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, 

bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi. 

18. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do 

niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela-

bibliotekarza. 

19. Czytelnicy mogą wypożyczać do domu numery czasopism gromadzonych w bibliotece. 

20. Z książek znajdujących się w księgozbiorze podręcznym można korzystać tylko na terenie 

biblioteki. Uczniowie mogą sami wybierać książki potrzebne do pracy w czytelni. 

21. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed 

zniszczeniem i zagubieniem 

22. W bibliotece należy zachowywać się tak, aby nie przeszkadzać innym słuchaczom w nauce. 


